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Fitch: BCE ar trebui
sã cumpere mai multe
obligaþiuni din zona euro

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar trebui sã-ºi accelereze achiziþiile
de obligaþiuni ale statelor cu proble-
me din zona euro, considerã David
Riley, director în cadrul agenþiei de
evaluare Fitch.

“Trebuie sã avem un cumpãrãtor
credibil, care în acest moment nu exis-
tã, ºi de aceea am plasat sub suprave-
ghere mai multe ratinguri suverane”,
a spus Riley, adãugând: “BCE trebuie
sã fie implicatã mai activ, însã nu poa-
te salva euro de una singurã”.

Riley a mai declarat cã prãbuºirea
euro ar fi dezastruoasã pentru econo-
mia globalã.

Grecia ºi-a ratat þinta de
deficit bugetar pe 2011

Deficitul bugetar al Greciei pe
2011 a fost de 9,6% din Produsul
Intern Brut, depãºind þinta revizuitã
recent, de 9% din PIB, a estimat, ieri,
ministrul elen al Dezvoltãrii, Miha-
lis Chrisochoidis.

Potrivit ministrului, creºterea gra-
dului de utilizare a fondurilor struc-
turale a contribuit la reducerea defi-
citului de la 10,6% din PIB, nivel
înregistrat în 2010.

Parlamentul spaniol
a aprobat mãsurile
de austeritate

Parlamentul Spaniei a aprobat,
ieri, mãsurile de austeritate stabilite
de noul guvern conservator, care
sunt destinate reducerii deficitului
bugetar. Mãsurile prevãd reducerea
cheltuielilor publice cu 8,9 miliarde
euro (11,5 miliarde dolari).

Reuniune Lagarde – Sarkozy

Christine Lagarde, directorul gene-
ral al Fondului Monetar Internaþional
(FMI), ºi-a continuat, ieri, discuþiile cu
liderii europeni pe tema crizei datorii-
lor, întâlnindu-se cu preºedintele fran-
cez Nicolas Sarkozy, la Paris. Reuniu-
nea a venit la o zi dupã ce Lagarde,
ex-ministrul Finanþelor din Franþa, a
avut o întâlnire la Berlin, cu Angela
Merkel, cancelarul Germaniei.

Bloomberg: Banii
împrumutaþi de bãnci de
la BCE au ajuns tot la BCE

Fondurile record de 489 miliarde
de euro (625 miliarde de dolari)
împrumutate de bãncile comerciale
de la Banca Centralã Europeanã
(BCE) în luna decembrie s-au întors
la aceastã instituþie prin refinanþarea
unor împrumuturi ºi constituirea de
depozite, anulând astfel eforturile
BCE de a evita o crizã a creditelor în
regiune, potrivit Bloomberg.

Agenþia aratã cã cea mai mare par-
te din fondurile împrumutate la lici-
taþia din decembrie de 523 de bãnci
se aflã tot la BCE, potrivit datelor
bãncii. Analiºtii “Morgan Stanley”
ºi “Royal Bank of Scotland” susþin
cã bãncile vor folosi banii obþinuþi
din împrumuturile pe trei ani pentru
acoperirea obligaþiilor financiare
scadente în 2012 ºi 2013.

Monti: Italia nu mai este un
pericol pentru zona euro

Premierul italian Mario Monti a
declarat, ieri, cã þara sa a fãcut “re-
forme dureroase” ºi nu ar trebui sã
mai fie vãzutã ca o posibilã sursã de
contagiune pentru Europa. Afirma-
þiile lui Monti vin dupã ce, marþi,
agenþia Fitch a avertizat cã Italia re-
prezintã cel mai serios risc pentru
zona euro. (V.R.)

UE ameninþã Ungaria
cu acþiuni legale

Uniunea Europeanã a mãrit, ieri,
presiunea asupra Ungariei, de-
clarând cã politicile sale fiscale sunt
nesustenabile ºi ameninþând cu ac-
þiuni legale împotriva noii Constitu-
þii, pe care unii o considerã o cale si-
gurã spre autori-
tarism, potrivit
Atlanta Journal
Constitution.

Avertizãrile au escaladat tensiuni-
le dintre guvernul ungar ºi UE ºi au
accentuat dificultatea cu care Buda-
pesta va negocia pentru pachetul de
ajutor financiar de la UE ºi Fondul
Monetar Internaþional (FMI).

Ungaria a fost foarte criticatã pen-
tru noua Constituþie, despre care UE
crede cã dãuneazã independenþei ju-
decãtorilor, a bãncii centrale ºi a
agenþiei pentru protecþia datelor per-
sonale a Ungariei. Unele organizaþii
pentru drepturile civile, precum ºi
Parlamentul European, au avertizat
Ungaria cã riscã sã-ºi piardã identi-
tatea democraticã.

Comisarul european pentru afaceri
economice ºi monetare, Olli Rehn, a
criticat sever, ieri, politicile fiscale

ale Ungariei, care se bazeazã pe mã-
suri de moment “neortodoxe”, nu pe
austeritate, avertizând cã UE ar pu-
tea sista fondurile de dezvoltare dacã
guvernul ungar continuã sã se opunã
mãsurilor de reducere a cheltuielilor.

Pia Ahrenkilde
Hansen, purtãtor
de cuvânt al Comi-
siei Europene

(CE), a afirmat cã autoritãþile de la
Bruxelles, care analizeazã dacã noile
legi ale Ungariei încalcã tratatul UE,
sunt îngrijorate ºi nu vor ezita sã folo-
seascã toate prerogativele în lupta
împotriva oricãror încãlcãri.

„Un mediu stabil legal, bazat pe sta-
tul de drept, inclusiv respectul pentru
libertatea presei, principii democratice
ºi drepturi fundamentale, este de ase-
menea cel mai bun garant pentru
încrederea cetãþenilor ºi încrederea
partenerilor ºi investitorilor”, a decla-
rat Ahrenkilde Hansen, adãugând:
„Asta este, în mod special, vital într-o
perioadã de crizã economicã”.

VLAD F. DUMEA

(continuare în pagina 5)

CONFERINÞA CELOR 17

Unele inhibiþii în vocaþia
est-europeanã a bãncilor austriece

U
n viceguvernator din ca-
drul Bãncii Naþionale a
României (BNR), alãturi
de alþi oficiali bancari

din 16 þãri europene, a participat,
ieri, la o conferinþã de la Viena, ca sã
discute despre problema capitalizãrii
bãncilor din zona euro ºi despre po-
sibilul impact negativ asupra þãrilor
emergente, potrivit lui Adrian Vasi-
lescu, consilierul guvernatorului
BNR.

Domnia sa ne-a declarat: “La Vie-
na este conferinþa celor 17 þãri. Ban-

ca Naþionalã a României este repre-
zentatã de un viceguvernator, al cã-
rui nume nu îl putem face public. Se
discutã probleme privind capitaliza-
rea bãncilor din zona euro ºi cum
aceastã mãsurã sã nu afecteze þãrile
din zona emergentã”.

Domnia sa nu a oferit ºi alte deta-
lii, menþionând cã oficialii de la Vie-
na au cerut ca informaþiile despre
conferinþã sã rãmânã confidenþiale.

Potrivit unor surse citate de Bloom-
berg, tema discuþiilor de la Viena
urma sã fie legatã de propunerile

bãncii centrale a Austriei privind li-
mitarea riscurilor asumate de bãncile
austriece.

Întâlnirea de la Viena a reunit înalþi
oficiali de la banca centralã a Aus-
triei ºi autoritatea austriacã de regle-
mentare a pieþelor financiare
(FMA), Autoritatea Bancarã Euro-
peanã ºi din partea mai multor þãri,
printre care România, Ungaria ºi Ce-
hia, au adãugat sursele citate.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 14)

Conducerea SIF Moldova
se gândeºte la o majorare
de capital

Acþionarii SIF2 Moldova ar
putea fi convocaþi sã decidã
majorarea capitalului social

ºi revizuirea actului constitutiv, a
anunþat Consiliul de Administraþie,
în cadrul unui comunicat transmis,
ieri, Bursei de Valori Bucureºti.

Conducerea com-
paniei propune eli-
minarea “eventuale-
lor bariere statutare”
privind cvorumul de
desfãºurare a AGA,
fapt ce ar permite
“flexibilizarea pro-
cesului decizional
cu reflectare directã
în eficienþa activitã-
þii", se aratã în comunicat.

Consiliul SIF2 mai propune sã îi
fie delegate unele competenþe cum
ar fi majorarea capitalului social sau
rãscumpãrarea propriilor acþiuni,
pentru a “asigura o capacitate vigu-
roasã de reacþie în funcþie de evoluþia
pieþelor naþionale, comunitare ºi ex-
tracomunitare, în scopul valorificãrii

oportunitãþilor investiþionale, în mo-
mente ºi condiþii optime din perspec-
tiva randamentului aºteptat/riscul
asumat”.

În prezent, condiþiile minime de
cvorum pentru adunãrile generale
extraordinare pentru SIF-uri, mai
puþin SIF Transilvania, sunt de 75%
la prima convocare ºi de 50% la a
doua convocare.

Cerinþele de prezenþã sunt prevã-
zute în actele constitutive. SIF Tran-
silvania a reuºit în urmã cu câþiva ani
sã obþinã în instanþã eliminarea din
statut a prevederii referitoare la pre-
zenþã, astfel cã adunarea extraordi-
narã se poate întruni cu un cvorum
de minim 25% din acþiuni, conform
legislaþiei privind societãþile comer-
ciale.

Acþiunile SIF Moldova au urcat,
ieri, cu 6,36%, ajungând la 1,17 lei,
în condiþiile unei aprecieri de 2,64%
pentru indicele BET-FI. (A.A.)
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BNR ºi-a atins þinta
de inflaþie
l Inflaþia, la minimul ultimilor 21 de ani

Banca Naþionalã a României
nu a mai ratat þinta de infla-
þie, în 2011, ºi se aºteaptã ca

preþurile sã evolueze ºi anul acesta
în concordanþã cu estimãrile sale.

Inflaþia în luna decembrie a anului
trecut faþã de ultima lunã a anului
2010 a fost de 3,14%, potrivit unui
comunicat al Institutului Naþional de
Statisticã (INS). Aceasta reprezintã
o scãdere faþã perioada noiembrie
2010 – noiembrie 2011, când inflaþia
a fost de 3,44%. Astfel, inflaþia s-a
situat în linie cu ultimele comentarii
ale guvernatorului Bãncii Naþionale
a României (BNR), Mugur Isãrescu,
conform cãrora valoarea pentru
acest an va fi sub 3,3%. Este pentru a
doua oarã când BNR reuºeºte sã
atingã þinta de inflaþie, de 3% pe
2011, de când a adoptat þintirea infla-
þiei în august 2005, se aratã într-un
raport al “ING România”. Analiºtii
bãncii se aºteaptã ca procesul de dez-
inflaþie sã continue ºi anul acesta,
estimând o ratã a inflaþiei de 1,5% pe
parcursul celui de al doilea trimestru.

Adrian Vasilescu, consilier al gu-
vernatorului BNR, a declarat cã þara
noastrã poate atinge þinta de inflaþie
pentru anul acesta, potrivit Ager-
pres. Domnia sa a precizat cã inflaþia
din luna decembrie a anului trecut a
fost cea mai micã de la 1 noiembrie
1990, iar elementul cheie în aceastã
realizare a fost demersul Bãncii Cen-
trale sã punã în echilibru stabilitatea
preþurilor ºi stabilitatea financiarã,

între cele douã existând o legãturã
strânsã. Adrian Vasilescu a reamintit
cã BNR a comunicat posibilitatea ca
pânã în martie inflaþia sã continue sã
scadã, dupã care ar putea sã înceapã
sã creascã. Posibile incertitudini
constau în evoluþia preþurilor admi-
nistrate de cãtre autoritãþi în dome-
niile alimentar ºi energetic, în cea a
serviciilor de apã, canal ºi salubrita-
te, potrivit consilierului guvernato-
rului BNR.

Laurian Lungu, managing partner
“Macroanalitica”, estimeazã un
trend uºor dezinflaþionist pentru anul
acesta ºi anul viitor, luând, însã, în
calcul posibilitatea accelerãrii fie a
tendinþei inflaþioniste, fie a celei dez-
inflaþioniste. Domnia sa considerã cã
Banca Centralã a implementat destul
de bine strategia de þintire a inflaþiei,
având în vedere cã în ultimii ani au
avut loc devieri reduse de la þinta sta-
bilitã, în condiþiile în care mecanis-
mul de transmisie monetarã în þara
noastrã prezintã anumite particulari-
tãþi. Viziunea BNR duce la ancora-
rea anticipaþiilor inflaþioniste care,
înainte de adoptarea mãsurii de þinti-
re a inflaþiei, erau ridicate, potrivit
lui Laurian Lungu. Domnia sa este
de pãrere cã este important ca politi-
ca monetarã sã fie consistentã, în po-
fida devierilor, inerente având în ve-
dere intervalul mic de variaþie.

ALEXANDRU SÂRBU
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Euro revine
sub 1,27 dolari

Euro s-a depreciat ieri, pe pieþele
internaþionale, în raport cu dolarul,
dupã ce agenþia de evaluare Fitch
Ratings a atras atenþia cã Banca Cen-
tralã Europea-
nã (BCE) tre-
buie sã facã
mai mult ca sã
p r e v i n ã
r ã sp â n d i r e a
crizei datorii-
lor, respectiv
sã-ºi accelereze
achiziþiile de
obligaþiuni ale
statelor îndato-
rate din zona
euro. Fitch a sugerat cã, în caz con-
trar, vom asista la o “prãbuºire cata-
clismicã” a euro.

Pe fondul acestor declaraþii, euro a
scãzut cu 0,7% la ora 10.25, pe piaþa
din New York, ajungând la un curs
de 1,2683 dolari. Euro a revenit
astfel sub 1,27 dolari, apropiindu-se
de cursul minim al ultimelor 16 luni,
de 1,2666 dolari, atins luni.

A.V.

(continuare în pagina 5)

De la

începutul

anului, euro

a pierdut

2%
în raport

cu dolarul.

Costel Ceocea,

preºedinte

SIF Moldova

Citiþi, în pagina 5, articolul intitulat "SIF-urile

spun cã nu vor convoca acþionarii special

pentru modificarea statutelor".

Anul Nou începe printr-un concert al bãncilor din estul Europei, la Viena.


